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Globalni izzivi in rešitve v prihodnosti 

Izzivi 

 Podnebne spremembe (35 do 122 mil. revnih do 2030, lakota) 

 Rast prebivalstva (danes 7,5 milijard/do 2050 pa 9,7 milijard) 

 Večje potrebe po hrani (do leta 2050 bomo potrebovali 60% več hrane, 50% energije in 40% vode) 

 Že sedaj je poraba virov za 2,75 planeta 

 

Rešitve 

 Ponuja Akcijski načrt za ljudi in planet Zemljo – Agenda za trajnostni razvoj do 2030 (OZN 25.9. 
2015; 17 splošnih in 168 konkretnih ciljev) 

 

2. cilj vključuje 

 odpravo lakote in zagotovitev prehranske varnosti (zagotoviti dostop do zdrave in zadostne hrane 
vsem, še zlasti revnim) 

 boljšo prehrano (prilagojeno na podnebne spremembe, izredne vremenske razmere) in  

 spodbujanje trajnostnega kmetijstva (trajnostna pridelava hrane, odporni načini kmetovanja z večjo 
donosnostjo vendar z ohranjanjem ekosistemov) 

 

 

 

 

 

 

 



Izzivi in rešitve v prihodnosti za Slovenijo 

 

KAKO PROIZVESTI VEČ Z MANJ??? 

Rešitve 

• Ponuja Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 (Vlada RS, 21.11. 2019;  4 splošni in 22 
specifičnih ciljev) 

 

Splošni cilji 

• Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane 

• Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin 

• Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželja 

• Horizontalni cilj: krepitev oblikovanja in prenosa znanja 

 

Cilj bo med drugim dosežen predvsem z  

• novimi, inovativnimi tehnologijami pridelave,  

• novimi znanji – izobraževanjem in prenosom znanja,  

• sodelovanjem svetovalcev in raziskovalcev 

• uvedbo digitalizacije 

 

 

 



Pomen lokalne hrane 

Potrebno je ustvariti pogoje za konkurenčno pridelavo, predelavo in potrošnjo hrane 

 

Ključna navajenost na lokalne okuse (domači okusi)  

 velik pomen vzpostavljanja kratkih verig in osveščanja potrošnika,  

shem kakovosti, povezovanje pridelovalcev/predelovalcev, promocija in JN v javnih zavodih 

 

Fizični in ekonomski dostop potrošnika do hrane  

 cenovna in ekonomska dostopnost, izobrazba, vrednote 

 

Proizvodnja hrane  

 močno odvisna od biotske raznovrstnosti in ekosistemov (kmetijstvo, gozd, vodni ekosistemi) 

 

Pomembno je zavedanje o pomenu kmetovanja o: 

• ohranjanju zdravih tal,  

• zmanjševanju škodljivcev in bolezni,  

• opraševanju in  

• zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb 

 

Gonilo napredka slovenske pridelave in predelave hrane je znanje, inovativnost, podjetništvo  

in povezovanje 
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Pomen zmanjševanja odpadne hrane 

 V primarni proizvodnji je bolj izpostavljena izguba hrane kot pa odpadki.  

 

Za kmeta je zato  pomembno: 

 dostop do inovacij (na področju zmanjšanja izgub v proizvodnem procesu EIP)  

 podpora za modernizacijo (za zmanjšanje izgub in odpadkov) 

 izboljšanje zdravja in dobrobit živali 

 vključenost v kratke dobavne verige 

 dostop do informacij o tržnih napovedih sektorjev za planiranje proizvodnje 

 da trgovinski sporazumi EU ne povzročajo odpadne hrane (Ruski embargo...) 

 

  Na stopnjo samooskrbe/ekonomiko vpliva tudi zavržena hrana (od proizvajalca do  potrošnika) 

 

        EU letno zavrže 20 % vse proizvedene hrane (88 milijonov ton hrane ) to predstavlja 143 

 milijard €  

 Pomembna je krepitev zavesti o pomenu lokalne hrane, kot prispevek k obdelanosti  podeželja, 

 delovnim mestom, manj izpustom, kakovostnemu prehranjevanju 
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2018 v RS 

68 kg 

odpadne 

hrane/ 

prebivalca 



Ukrep Sodelovanje PRP 2014-2020 
Podpora ustanavljanju in razvoju kratkih verig in lokalnih trgov preskrbe s hrano 

Namen podukrepa 16.4 

 
• vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med kmetovalci in drugimi 

strokovnimi organizacijami: izboljšanje ekonomskega položaja 

kmetij  

• večja ponudba kakovostnejših proizvodov (kmetijski proizvodi 

in živila z višjo dodano vrednostjo iz evropskih shem 

kakovosti oziroma nacionalne sheme Izbrana kakovost, 

proizvodi, ki izhajajo iz nadstandardne reje živali ali novi, 

inovativni proizvodi) 

• ustvarjanje novih tržnih priložnosti za kmetovalce 

5 projektov 

(296.440€) 

8 projektov 

(383.405 

€) 

1. JR

2. JR

• namenjenih 3,77 mio evrov sredstev PRP 

2014-2020 

• 13 projektov, odobrenih cca. 680.000 

evrov javne podpore, 

• 3. javni razpis načrtovan v marcu 

2020 



Ukrep Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju PRP 2014-2020 

Spodbujanje povezovanje in združevanje posameznikov z namenom povečanja in izboljšanja njihove učinkovitosti 

 

Zagotavljanje boljšega nabora proizvodov, ki so na voljo potrošnikom optimalna uporaba lastnih virov pridelave in 
predelave 

 

Podpora je namenjena pokritju stroškov ustanovitve skupine ali organizacije proizvajalcev 

 

Namenjenih 2,23 mio evrov sredstev PRP 2014-2020 

 

Do sedaj podprte 3 skupine proizvajalcev: mleko in mlečni izdelki, ekološko kmetijstvo in drobnica  

 

Odobrenih cca. 500.000 evrov javne podpore, vključenih 710 kmetijskih gospodarstev 

 

2. javni razpis je v teku, prijave do 20. decembra 2019 
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Ukrep Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in 

živila PRP 2014-2020 

Priložnost za dvig prepoznavnosti,  nove tržne možnosti za proizvajalce,  rast dodane vrednosti in dvig 

konkurenčnosti agroživilskega sektorja  

 

Namen podpore 

  pokritje stalnih stroškov zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti ali zaradi vključitve proizvoda v 

upravičeno shemo kakovosti 

 

Zagotovljenih 4,4 mio € sredstev  

 

Do sedaj odobrenih cca. 2,5 mio € javne podpore 

  vključenih 11.000 kmetijskih gospodarstev 

 

4. javni razpis javni razpis v teku, prijave do 20. decembra 2019 
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Pomen inovacij za razvoj kmetijstva in vloga EIP 

Kmetje niso samo proizvajalci hrane, so tudi inovatorji in varuhi naših naravnih virov: tal, 
vode, biotske raznovrstnosti ter semen  

 

Za uspešno delo na kmetiji je nenehno iskanje izboljšanih/novih rešitev v spreminjajočem 
okolju, eden od ključnih pogojev preživetja 

 

Pri obravnavi praktičnih problemov in iskanju (inovativnih) rešitev, ki bodo 
preizkušene v praksi na kmetijskih gospodarstvih, je obvezen tudi prenos znanja in 
razširjanje rezultatov med druge kmete (npr. v hlevu, na polju, trajnem nasadu, v 
proizvodnji) 

  

Ukrep M16 Sodelovanje: 20 mio evrov iz PRP 2014-2020: 

 za projekte EIP (in operativne skupine): 11 mio € in 

 za pilotne projekte: 3 mio €.  

 



Ukrep Sodelovanje PRP 2014-2020 

Pilotni projekti in projekti EIP 

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, 

procesov in tehnologij  

18 pilotnih projektov (1.343.404€ odobrenih sredstev) 

16 projektov EIP (cca. 5,5 mio € odobrenih sredstev)   

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe 

3 pilotni projekti (134.696€ odobrenih sredstev) 

10 projektov EIP (2.425.927€ odobrenih sredstev) 

Odprta 3. javna razpisa za podukrepa 16.2 in 16.5 za 

gozdarske projekte – do 28. 2. 2020 

4. Javni razpis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne 

spremembe v decembru 2019 



JSKS –Program dela za leto 2020 

Konec oktobra na KGZS posredovana vsebinska izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta KGZS ter 

Kmetijsko gozdarskih zavodov 

 

Vsebinske prioritete dela JSKS v letu 2020 
 

• spodbujanje pridelave zelenjadnic, 

• optimiziranje prehrane pri reji goveda, prašičev in drobnice 

• dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 

• namakanje, kot ukrep prilagajanja na podnebne spremembe 

• ekološko kmetijstvo 



Poudarki dela JSKS za leto 2020 
 

• spodbujanje naravovarstvenih operacij  

• spodbujanje operacij,  ki so namenjene sobivanju zveri in pašnih živali,  v okviru ukrepa KOPOP 

• aktivnosti na področju prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe 

• svetovanje glede biovarnostnih ukrepov za preprečevanje kužnih bolezni (v primeru pojava bolezni – npr. 

afriška prašičja kuga (APK)) 

• povezovanje kmetijskih gospodarstev 

• spodbujanje mladih za kmetovanje 

• informiranje in svetovanje glede socialne varnosti kmečkega prebivalstva na podeželju, s posebno skrbnostjo 

do starejših, žensk in ogroženih skupin 



Skupna kmetijska politika po 2021 

 

• Lokalna pridelava hrane, povezovanje pridelovalcev, verige vrednosti in PRENOS ZNANJA,  

SVETOVANJA IN INOVACIJ bo tudi v prihodnji skupni kmetijski politiki igralo izjemno pomembno vlogo 

 

• V potrjeni Resoluciji o razvoju kmetijstva do leta 2030,  smo kot ključne dejavnike opredelili podjetniško 

naravnanost, znanje,  tehnološko in generacijsko prenovo,  višjo dodano vrednost kmetijstva ter povezovanje in 

sodelovanje.  

 

• Vse  zgoraj navedene aktivnosti pa bodo ustrezno prenesene v Strateški načrt po posameznih 

specifičnih ciljih. 
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HVALA ZA POZORNOST 


